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1.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de verwerving in eigendom en het behoud van de
synagoge aan de Nonnenstraat te Nijmegen als cultuurhistorisch monument, de
werving van fondsen daarvoor, en de exploitatie en ter beschikkingstelling van
de synagoge ten behoeve van de Joodse eredienst of voor andere doeleinden
van de Joodse gemeenschap.

2.

Beleidsplan:
Situatie:
De synagoge heeft het predikaat Rijksmonument, dus het gebedshuis, de
ertegenaan gebouwde school en de gedeeltelijke ommuring. De hoofdtaak van
het bestuur is het beheer en het in stand houden van het monument.
Werkzaamheden:
De stichting heeft in eerste instantie een restauratieplan laten ontwikkelen door
architectenbureau K. Tak en op grond daarvan werd in 1999 een subsidie van
het Rijk aangevraagd, welke deels werd toegekend. De synagoge werd in 1999
en 2000 onder directie van TAK architecten deels gerestaureerd en vooral weer
geschikt gemaakt als synagoge, zodat het gebouw, dat eerder tot 1913 als
synagoge dienst had gedaan in het jaar 2000 kon worden ingewijd als synagoge
door de Opperrabbijn van Israël de heer Lau.
In de jaren 2007 t/m 2011 werd van de Brom regeling gebruik gemaakt om het
onderhoud mede te bekostigen. Op die manier werd er in 2009 en 2010 een
onderhoudsprogramma uitgevoerd van ca. € 34.000,--. Ook in 2011 werd er
weer voor € 11.250 werk uitgevoerd, voornamelijk aan het schooltje.
In die periode werden subsidies ontvangen van o.a. het Rijk en van de stichting
Maror.
In 2011 werd voor het eerst een 6 jaren plan gemaakt, dat helaas in het kader
van de Brim subsidie door het rijk werd afghekeurd. Deze afkeuring herhaalde
zich bij de aanvraag in 2012.
De subsidieregeling van het rijk is per 2013 drastisch veranderd, hetgeen
inhield dat het rijk voorschrijft een onderhoudspost per 6 jaar van 3 % van de
herbouwwaarde van het monument te verwezenlijken.
Hierdoor is er in 2013 wederom een aanvraag gedaan voor 6 jaar, uitgaande
van de nieuwe normen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze
aanvraag werd in december 2013 positief gehonoreerd.
Oorlogsmonument:
Naast de bovengenoemde werkzaamheden heeft de stichting voor 2014/15 een
nieuw project opgestart. De doelstelling is het faciliteren voor een monument
voor alle Joodse slachtoffers die vanuit de gemeente Nijmegen zijn weggevoerd
of anders zijn omgekomen als gevolg van de Nazi tereur in de jaren 1940 –
1945. Vanuit het Platform benedenstad is een werkgroep gevormd, die alles in
het werk zal stellen om het doel te verwezenlijken. Voor dit doel is een
bankrekening geopend met nummer NL40 ABNA 044308920 16. Het doel is
om op of omstreeks 4 mei 2015 het monument te kunnen onthullen.
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Fondsenwerving:
In 2007 werd het duidelijk dat het bestuur van de stichting zich hoofdzakelijk
bezig zou moeten houden met het verzamelen van fondsen om de synagoge als
monument in stand te houden.
In de periode 2000 – 2010 werd met wisselend succes een beroep gedaan op
particulieren en bedrijven op kleine schaal.
In 2008 werd in de Vereniging te Nijmegen een groot benefiet concert
gehouden, maar helaas liet de externe persoon, die zich beschikbaar had gesteld
om grote fondsen te benaderen het afweten, zodat het concert ternauwernood
betaald kon worden van entree en een door het bestuur gevonden sponsor uit de
omgeving.
In 2009 werd een succesvol beroep gedaan op de stichting Maror, zodat in
iedergeval met de bijdragen van het Rijk het onderhoud tot en met 2011
gegarandereerd werd.
Nu de Brim aanvrag voor 2013 / 19 ingediend is zal het bestuur zich
bezighouden met het aanboren van fondsen voor het geplande onderhoud.
Hiervoor werd een actie gepland voor juni 2013. Helaas werd deze actie
onmogelijk gemaakt door de persaandacht van de zogenaamde overname door
de Joodse gemeenschap van de oude synagoge aan de Gerard Noodstraat. Deze
publicatie heeft er voor gezorgd dat er een ongunstig klimaat ontstaan is voor
een aktie onder het Nijmeegse bedrijfsleven. Reden voor het bestuur om dit te
verschuiven naar 2014 of misschien zelfs 2015.
Fondsbeheer:
De bedoeling is om donaties te verwerven die in ieder geval 30% van het
onderhouds programma dekken. Dan kan bij grotere fondsaen steun worden
gezocht zodat het 6 jaren plan in 2015 of 2016 uitgevoerd kan gaan worden.
Tevens kan dan eind 2014 wederom een beroep gedaan worden op Maror.
De doelstelling van het bestuur is om een fonds te scheppen wat in de komende
10 jaar het noodzakelijke onderhoud uit kan voeren.

3.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
:
Secr./Penningmeester :
Lid
:

R.J. Baruch
R.R. van der Meer
E.D. Santcroos

3.

Beloningsbeleid:
Het bestuur wordt niet beloond voor haar werk. Het bestuur bestaat uit
vrijwilligers. De boekhouding wordt uitbesteed voor een maximaal bedrag
van € 750,-. Specifieke werkzaamheden kunnen wel tegen beloning aan
bestuursleden gegeven worden, echter het dienen werkzaamheden te zijn die
geen raakvlak hebben met hun bestuursfunctie.

4.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2013 werden een aantal rondleidingen gehouden. De grootste groep was het
stedelijk gymsasium met 8 groepen.
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5.



De monumentendag was met ruim 1300 bezoekers een absoluut record.



Onderhoudstechnisch werd het project betonrestauratie afgemaakt. Dit betrof al
het betonwerk van het schooltje. Het schilderwerk kon niet uitgevoerd worden
omdat de muur voor de restauratie teveel vocht had opgezogen Het betonwerk
had een te hoog vochtigheids percentage en dus moest dit werk afgemaakt
worden in 2013. Gelukkig werd de lift weer een goedgekeurd, zodat ook
minder validen alle ruimten kunnen bezoeken.



In 2013 werd een aktie gehouden voor vrijwilligers voor het onderhoud. Met
circa 8 mensen werd aandacht geschonken aan het onderhoud aan de
binnenkant.
financiële verantwoording:
verkorte belans
Debetzijde:
Vaste Activa:
Opstallen
Inboedel
Financiele Activa:
Liquide middelen
Overige Activa:
Overige tegoeden

€
€

0
228.356

€

9.325

€

10.512

Balanstotaal
Creditzijde:
Eigen vermogen
Schulden
Verlies 2013

€

248.193

€
€
€

59.792
208.000
19.599-

Balanstotaal

€

248.193

6.

Beperkte toelichting:
Debetzijde:
Inboedel is de investeringen die de SSN heeft gedaan m.b.t. de verbouwing tot
synagoge en de daarna noodzakelijke investeringen om e.e.a. in stand te
houden.
Overige tegoeden is een RC met de gebruiker van de synagoge
Creditzijde:
Er is een schuld van 208.000 euro, de synagoge is de borg voor de lening.

7.

Internetadres van de ANBI:
www.synagoge-nijmegen.nl
E-mail: info@synagoge-nijmegen.nl
Publicatie i.v.m. ANBI: www.joods-welzijn.nl

